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ผลสาํรวจเรือ่ง  

“นายกฯ ถาม ประชาชนตอบ ว่าด้วยเร่ือง เปิดบอ่นคาสิโนถกูกฎหมาย” 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
จากการท่ีกลุ่มสมาชิกสภาปฏิรปูแห่งชาติ ท่ีเรียกตวัเองว่า สปช.รกัชาติ ได้แถลงแนวคิด เปิด

บ่อนคาสิโนถกูกฎหมายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึง
นายกรฐัมนตรี พล.อ. ประยทุธ ์มีความคิดเหน็ต่อแนวคิดน้ีว่า “ต้องถามความเหน็ประชาชน” 

 

กรงุเทพโพลลโ์ดยศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ จงึไดด้าํเนินการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรือ่ง “นายกฯ ถาม ประชาชนตอบ ว่าด้วยเร่ือง เปิดบอ่นคาสิโนถกูกฎหมาย” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชน
อาย ุ18 ปีขึน้ไป จาํนวน 1,093 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ พบวา่ 

 

 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  58.5   ไม่เห็นด้วยกบัแนวคิด เปิดบ่อนคาสิโนถกูกฎหมาย ใน
ประเทศไทย โดยใหเ้หตุผลวา่ ไม่อยากให้มีบ่อนในประเทศ ไม่ชอบการพนัน การพนันเป็นส่ิงไม่ดี ผิดศีล 
(ร้อยละ 19.5) รองลงมาเหน็ว่าเป็นการมอมเมาใหป้ระชาชนตดิการพนันมากขึน้ (รอ้ยละ 13.5) และเป็นการ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนและเยาวชนเขา้ถงึแหล่งพนนังา่ยขึน้ และนําไปสูจ่าํนวนคนเล่นพนนัเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 11.1) 
 

 ขณะท่ีร้อยละ 35.1 เหน็ด้วยกบัการเปิดบ่อนคาสิโนถกูกฎหมายในประเทศไทย โดยใหเ้หตุผลว่า 
คนไทยจะได้ไม่ต้องไปเล่นท่ีต่างประเทศ เงินจะได้ไม่ไหลออกไปต่างประเทศ (ร้อยละ 14.8) จะไดไ้มต่อ้ง
ลกัลอบเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย (ร้อยละ 8.2) และจะได้นําภาษีจากการเปิดบ่อนมาพฒันาประเทศ     
(รอ้ยละ 5.9)   
 

ทีเ่หลอืรอ้ยละ 6.4 ยงัไมแ่น่ใจวา่ควรเปิดบ่อนคาสโินถูกกฎหมายในประเทศไทยหรอืไม ่
 
 

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง 

เรือ่ง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ  (จาํนวน 4 หน้า) 

ประชาชน 58.5% ไม่เหน็ด้วยกบัการเปิดคาสิโนถกูกฎหมาย เพราะไม่ชอบการพนัน  มอมเมาประชาชน 

แต่ 35.1 % เหน็ด้วย เพราะเงินจะได้ไม่ไหลออกไปต่างประเทศ และไม่ต้องลกัลอบเล่นพนัน 
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1. เหน็ดว้ยหรอืไมก่บัแนวคดิ  “เปิดบอ่นคาสิโนถกูกฎหมาย”  ในประเทศไทย  
 
 

ไม่เหน็ด้วย  ร้อยละ  58.5  

โดยใหเ้หตุผล 5 อนัดบัแรก วา่ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง)  

 - ไม่อยากให้มีบอ่นในประเทศ ไม่ชอบการพนัน การพนันเป็นส่ิงไม่ดี ผิดศีล ร้อยละ 19.5 

 - เป็นการมอมเมาใหป้ระชาชนตดิการพนนัมากขึน้ ทาํใหเ้กดิแหล่งมัว่สมุ รอ้ยละ 13.5 

 - เป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนและเยาวชนเขา้ถงึแหล่งพนนังา่ยขึน้ และ 

            นําไปสูจ่าํนวนคนเล่นพนนัเพิม่ขึน้ ทุกวนัน้ีกม็มีากอยูแ่ลว้ 
รอ้ยละ 11.1 

 - ทาํใหม้ปีญัหาต่างๆ ตามมา เชน่ ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาหน้ีนอกระบบ  

            และนําไปสูภ่าระหน้ีสนิของประเทศ  
รอ้ยละ 10.6 

 - กฎหมายรวมถงึระบบต่างๆ ของประเทศไทยยงัไมพ่รอ้ม กลวัควบคุมไมไ่ด ้ รอ้ยละ 1.7 

  

เหน็ด้วย  ร้อยละ 35.1  

โดยใหเ้หตุผลเหตุผล 5 อนัดบัแรก วา่ (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง)  

 - คนไทยจะได้ไม่ต้องไปเล่นท่ีต่างประเทศ เงินจะได้ไม่ไหลออก  ร้อยละ 14.8 

 - จะไดไ้มต่อ้งลกัลอบเล่นการพนนัอยา่งผดิกฎหมาย รอ้ยละ 8.2 

 - จะไดนํ้าภาษจีากการเปิดบ่อนมาพฒันาประเทศ รอ้ยละ 5.9 

 - เป็นการเชญิชวนใหช้าวต่างชาตมิาเทีย่วไทย จะไดม้รีายไดม้ากขึน้ รอ้ยละ 2.1 

 - เศรษฐกจิจะไดด้ขีึน้ มเีงนิหมนุเวยีน สรา้งอาชพีใหป้ระชาชน รอ้ยละ 1.7 

ไม่แน่ใจ  ร้อยละ 6.4  
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อสํารวจความเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบั แนวคดิการเปิดบ่อนคาสโินถูกกฎหมายในประเทศไทยเพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคาํถามปลายเปิด (Open Ended) ซึง่นกัวจิยัได้
นําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  17 -18 มถุินายน 2558 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  19 มถุินายน 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 546 49.9 
            หญงิ 547 51.1 

รวม 1,093 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 161 14.7 
            31 ปี – 40 ปี 278 25.4 
            41 ปี – 50 ปี 321 29.4 
            51 ปี - 60 ปี 238 21.8 
            61 ปี ขึน้ไป 95 8.7 

รวม 1,093 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 661 60.5 
            ปรญิญาตร ี 327 29.9 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 105 9.6 
                                 รวม 1,093 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 180 16.5 
 ลกูจา้งเอกชน     231 21.1 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    439 40.2 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   89 8.1 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 109 10.0 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   31 2.8 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 12 1.1 

รวม 1,093 100.0 
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